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Europaparlamentets resolution om förslaget till kommissionens förordning om 
godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som 
avser barns utveckling och hälsa

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1924/2006 om 
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel,

– med beaktande av förslaget till kommissionens förordning om godkännande respektive 
icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och 
hälsa,

– med beaktande av artikel 5a.3 b i rådets beslut av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1,

– med beaktande av artiklarna 88.2 och 4 b i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Påståenden om barns utveckling och hälsa i samband med märkning av livsmedel får 
godkännas i enlighet med det förfarande som fastställs i artiklarna 15, 16, 17 och 19 i 
förordning (EG) nr 1924/2006, under förutsättning att de uppfyller de krav som bland 
annat anges i artiklarna 3, 5 och 6 i den förordningen. 

B. Såsom förklaras i skäl 10 i förordning (EG) nr 1924/2006 kan konsumenterna tro att 
livsmedel som saluförs med påståenden har näringsmässiga, fysiologiska eller andra 
hälsorelaterade fördelar jämfört med liknande eller andra produkter till vilka sådana 
näringsämnen och andra ämnen inte tillsatts. Detta kan uppmuntra konsumenterna att göra 
val som direkt påverkar deras totala intag av enskilda näringsämnen eller andra ämnen på 
ett sätt som skulle strida mot vetenskapliga rekommendationer.

C. I skäl 14 i förordning (EG) nr 1924/2006 påpekas att det måste garanteras att en gynnsam 
näringsmässig eller fysiologisk effekt har påvisats för de ämnen för vilka det görs ett 
påstående. I skäl 17 i förordningen stadgas det följaktligen att ett påstående bör vara 
vetenskapligt underbyggt genom att hänsyn tas till alla tillgängliga vetenskapliga fakta 
och att dessa vägs mot varandra.

D. I skäl 23 i förordning (EG) nr 1924/2006 görs det klart att hälsopåståenden endast bör 
godkännas för användning i gemenskapen efter en vetenskaplig bedömning av högsta 
möjliga standard.

E. De krav som fastställs i bland annat artiklarna 3, 5 och 6 i förordning (EG) nr 1924/2006 
har införts för att främja dessa målsättningar. Det förfarande som fastställs i bland annat 
artikel 17 i förordning (EG) nr 1924/2006 har utformats för att se till att de aktuella kraven 
uppnås. 

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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F. I artikel 3 a i förordning (EG) nr 1924/2006 föreskrivs det att näringspåståenden och 
hälsopåståenden inte får vara vilseledande.

G. I artikel 5 i förordning (EG) nr 1924/2006 fastställs det att ett näringsämne eller något 
annat ämne som påståendet gäller, ska ha påvisats ha en gynnsam näringsmässig eller 
fysiologisk effekt, vilket har bekräftats av allmänt vedertagna vetenskapliga fakta. I 
artikel 6 i förordningen fastställs det att näringspåståenden och hälsopåståenden ska 
grundas på och styrkas med hjälp av allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation.

H. Enligt artikel 17.1 ska kommissionen, när den beslutar om att ta med ett påstående i 
unionens förteckning över tillåtna hälsopåståenden, beakta yttrandet från Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), alla tillämpliga bestämmelser i 
unionsslagstiftningen och andra berättigade faktorer som är relevanta för det ärende som 
behandlas. 

I. Enligt förslaget till kommissionens förordning om godkännande respektive icke-
godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns utveckling och 
hälsa ska de hälsopåståendena som anges i bilaga I till detta förslag läggas till i unionens 
förteckning över tillåtna hälsopåståenden i bilagan till förordning (EG) nr 1924/2006.

J. Hälsopåståendet att intag av dokosahexaensyra (DHA) bidrar till en normal synutveckling 
hos spädbarn upp till 12 månaders ålder är ett av de påståenden som enligt förslaget till 
kommissionens förordning ska läggas till i unionens förteckning över tillåtna påståenden. 

K. Allmänt vedertagen vetenskaplig dokumentation har visat att DHA i bröstmjölk bidrar till 
barns synutveckling.

L. DHA framställd på syntetisk väg som blandas i modersmjölksersättning och andra 
livsmedel avsedda för spädbarn hör dock till en annan biologisk miljö än bröstmjölk som 
är ett artspecifikt, levande ämne med koenzymer och kofaktorer som gör att fetterna kan 
verka optimalt. 

M. I Efsas yttranden till kommissionen konstaterar man att panelen inte kunde ha kommit 
fram till slutsatsen att det finns ett orsak-verkan-förhållande mellan intaget av 
modersmjölksersättning och tillskottsnäring som berikats med DHA och synförmågan 
utan att ha tagit hänsyn till de studier för vilka sökanden har begärt äganderättsligt skydd1.

N. Efsa har inte presenterats några studier som har undersökt effekterna av DHA-tillskott på 
synfunktionen från sex månaders ålder hos spädbarn som från födseln fått 
modersmjölksersättning utan tillskott2.

O. I den systematiska översynen av bevis rörande DHA och den neurologiska utvecklingen 
hos spädbarn som offentliggjordes av Cochrane Library 20083 fann man att ingen effekt i 
fråga om synen, kognitionen eller den fysiska tillväxten kunde påvisas hos nyfödda som 
fått mjölkersättning berikad med DHA och andra likartade långkedjiga fettsyror.

                                               
1 EFSA Journal (2009) 941, s. 3–14.
2 EFSA Journal (2009) 941, s. 11–14.
3 Simmer K, Patole S, Rao S, (2008) ‘Longchain polyunsaturated fatty acid supplementation in infants born at 
term’ i Cochrane Database of Systematic Reviews, första utg. 



PE460.607v01-00 4/4 RE\858750SV.doc

SV

P. I den rapport av Kathy Kennedy et al som offentliggjordes i British Medical Journal i juni 
20101 fann man att flickor som fått DHA-berikad mjölkersättning i genomsnitt vägde mer 
och hade högre blodtryck när de undersöktes tio år senare.

Q. Det behövs mer forskning om de eventuella verkningarna, både positiva och negativa, av 
DHA-tillskott innan användningen av DHA i tillskottsnäring och livsmedel för spädbarn 
kan hävdas ha en gynnsam effekt. 

R. Det hälsopåstående om DHA och synutveckling som åberopas i förslaget till 
kommissionens förordning skulle därför kunna vara vilseledande och därmed strida mot 
artikel 3 a i förordning (EG) nr 1924/2006 mot bakgrund av de målsättningar som 
fastställs i skäl 10 i den förordningen.

S. Forskarna är inte eniga om effekterna av DHA-berikad mjölkersättning hos spädbarn, 
vilket strider mot de krav som fastställs i artiklarna 5 och 6 i förordning (EG) nr 
1924/2006 mot bakgrund av de målsättningar som anges i skäl 10, 14, 17 och 23 i denna 
förordning.

1. Europaparlamentet anser att förslaget till kommissionens förordning om godkännande 
respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser barns 
utveckling och hälsa inte är förenligt med syftet och innehållet i förordning (EG) 
nr 1924/2006.

2. Europaparlamentet motsätter sig antagandet av förslaget till kommissionens förordning.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 Kathy Kennedy, Sarah Ross, Elizabeth B Isaacs, et al., (2010) ‘The 10-year follow-up of a randomised trial of 
long-chain polyunsaturated fatty acid supplementation in preterm infants: effects on growth and blood pressure’, 
i Arch Dis Child  95: 588–595, ursprungligen publicerad online den 1 juni 2010.


